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Stanislava Sudeikienė: „Nesitikėjau, kad toks ilgas 
gyvenimas bus mano...“

Kavarskietė Stanislava Sudeikienė jau peržengusi 90-ties 
metų slenkstį. Įdomu šnektelėti apie jos nueitą gyvenimo kelią, 
juo labiau žinant, kad net 39 metus moteris darbavosi medici-
nos srityje. Senolės prisiminimai vis dar ryškūs, su tiksliomis 
datomis ir smulkiausiomis detalėmis... 

O kokia yra šios garbaus amžiaus senolės kasdienybė? Kas 
padeda dabar jau sunkiai vaikštančiai ir prastai matančiai mo-
čiutei? 

Stanislava Sudeikienė nebeturi sveikatos išeiti kur toliau iš savo 
kiemo.

Lina DAPKIENĖ

Vaikystę ir karo metus 
prisiminus

Stanislava gimė Širvintų rajone, 
baigė Alionių pagrindinę mokyklą. 
Viename iš senų albumų močiutė 
atverčia puslapį, kuriame įklijuota 
nuotrauka iš pradinės mokyklos 
laikų: „Aš dar anam šimtmetyje gi-
miau. Visi basi. Taip ir nufotogra-
favo. Kai baigiau pradinę mokyklą, 
po mišių vyko atestatų įteikimas. 
Būtent tada okupavo Lietuvą. 

Lėktuvai po tris skraidė virš 
mūsų... Tokia prislėgta nuotaika 

buvo, visi sukrėsti. Mokyklos ve-
dėjas sako: „Likime tais, kuo bu-
vome“. 

Kai baigiau Širvintų gimnaziją, 
pamenu, labai reikėjo rusų kalbos 
mokytojų. Aš norėjau į farmaciją, 
bet ta specialybė buvo ruošiama 
Kaune, o man gi Vilnius arčiau, tai 
pasirinkau akušeriją. Sesuo po metų 
baigė mokslus, o gimnazija jau vadi-
nosi ne gimnazija, o vidurinė moky-
kla. Sesuo tapo mokytoja“, – kalbėjo 
Stanislava. 

Gelbės ,,Siauruko“ tiltą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Siaurojo geležinkelio tiltas per Šventąją Anykščiuose gąsdina anykštėnus.

Anykščių siaurojo geležinke-
lio tilto per Šventąją statybas 
menantis, dešimtąją dešimtį 
įpusėjęs anykštėnas Klemen-
sas Bagdonas, paskambinęs į  
,,Anykštos“ redakciją, pasiūlė 
žurnalistams atkreipti dėmesį į 
tai, kokia šio unikalaus inžine-
rinio statinio būklė. 

Anykštėnas stebėjosi, jog 
mūsų mieste įgyvendinami nau-
ji projektai, tiesiami takai, o is-
torinis tiltas paliktas griūti.

Riteris. Anykščių rajono taryba 
ateinantį ketvirtadienį buvusio rajo-
no vicemero, rajono tarybos nario 
Donato Krikštaponio kandidatūrą 
siūlys Auksinės krivūlės riterio ap-
dovanojimui. Rajono tarybos nariu 
D.Krikštaponis renkamas nuo 2000-
ųjų metų. 2000-2001 m ir 2007-2015 
m. jis buvo mero pavaduotoju.

Rokiruotė. Anykščių rajono sa-
vivaldybės Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus vedėja paskirta Vilma Vil-
kickaitė, o buvusiai vedėjai Audro-
nei Savickienei skyriuje įsteigtas 
naujas vedėjos pavaduotojos etatas. 
V.Vilkickaitė iki tol buvo kito - In-
vesticijų ir projektų valdymo sky-
riaus vedėja. Laikinąja šio skyriaus 
vedėja paskirta skyriaus vyriausioji 
specialistė Jolanta Jucevičienė, ne-
trukus bus paskelbtas konkursas šio 
skyriaus vedėjo pareigoms užimti. 

Konkursai. Vėl paskelbtas kon-
kursas Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Statybos skyriaus 
vedėjo pareigoms užimti. Praėjusią 
savaitę turėjęs vykti konkursas buvo 
atšauktas, nes vienas iš dviejų užsi-
registravusių pretendentų nusprendė 
jame nedalyvauti. Pagal dabartinę 
tvarką konkursai į valstybės tarnybą 
vyksta tik tada, kai dalyvauja bent 
du pretendentai. Kitaip tariant, jei-
gu nori dirbti valstybės tarnyboje, 
į konkursą turi atsivesti ir draugą. 
Baigėsi pretendentų į Troškūnų se-
niūnus dokumentų priėmimo ter-
minas. Šiam konkursui registravosi 
keli pretendentai.

Gaisras I. Rugpjūčio 21-ąją apie 
8 val. Skiemonių mstl. degė garažas. 
Mediniame garaže prie kieto kuro 
krosnelės apdegė malkos. Užgesinta 
iki ugniagesių atvykimo.

 
Gaisras II. Rugpjūčio 21-ąją apie 

14 val. 30 min. Svėdasų sen., Butėnų 
k., degė transporto priemonė. Atvy-
kus mikroautobusas degė atvira lieps-
na. Išdegė variklio skyrius, salonas. 

Gaisras III. Rugpjūčio 22-ąją, 
apie 20 val., Anykščiuose, Statybi-
ninkų gatvėje, degė atvira teritorija. 
Atvykus ugniagesiams, atviroje teri-
torijoje smilko šiukšlės. Užgesinta 
vandeniu ir parankinėmis priemonė-
mis. Įvykis tiriamas.

Anykštėnai 
stovėjo 
,,Laisvės kelyje“

Autobusuose 
- kaip kolūkių 
laikais...

Verslą pristabdė 
koronavirusas

Vieni dėl pasikeitusių atostogų planų 
išgyvena, kiti – atranda Lietuvą

Audronė BEREZAUSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės vie-
šosios bibliotekos Krašto dokumen-
tų ir kraštotyros skyriaus vedėja: 
„Dėl COVID-19 įvesti apribojimai 
tikrai pakeitė mūsų šeimos atosto-
gų planus“. 
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Autobusuose - kaip kolūkių laikais...
Iš Kavarsko į Anykščius maršrutiniais autobusais dažnai va-

žinėjanti moteris, paskambinusi į ,,Anykštą“ skundėsi netvarka 
autobusuose. 

,,Autoveldos“ autobusuose toks 
dulkių sluoksnis, jog norint atsi-
sėsti reikia turėti arba popierinių 
rankšluostėlių, arba maišelių. 
Autobusai atrodo kaip kolūkių 
laikais, kai veždavo tepaluotus 
traktorininkus. Norisi gražiai ap-
sirengti ir švariai į miestą nuva-
žiuoti. Vilniaus autobusai švarūs,  
ar negali ir mūsų autobusų vai-
ruotojai susitvarkyti“, - kalbėjo 
kavarskietė.

Pasak moters, kartu su ja Ka-

varsko maršrutu važiuoja ir 
UAB,,Autovelda“ buhalterė, ta-
čiau neva ir ji dėmesio į netvarką 
autobusuose nekreipianti. 

UAB,,Autovelda“ direktorius 
Egidijus Preidys, ,,Anykštos“ 
pakalbintas apie tvarką autobu-
suose, sakė, kad kreipiamės ne 
tuo adresu. Po pralaimėto viešųjų 
pirkimų konkurso vietinius marš-
rutus Anykščių rajone aptarnauja 
UAB,,Transporto centras“, o ,,Au-
tovelda“ į Anykščius siunčia tik 

tarpmiestinius autobusus. ,,Mūsų 
buhalterė gal ir važiuoja vietiniais 
maršrutais, tačiau daryti tvarkos 
svetimoje įstaigoje ji negali“, - 
juokėsi verslininkas.

UAB,,Transporto centras“ 
Anykščių padalinio vadovas Vir-
ginijus Sereikis, jam peradresavus 
keleivės kaltinimus, prašė anykštė-
nų būti atlaidesnių. ,,Apie 40 proc. 
mūsų maršrutų driekiasi žvyrke-
liais. Aišku, kad pavažiavęs gabalą 
kelio žvyrkeliu autobusas uždulka. 
Pasidaro kaip malūne. Šiaip jau 
autobusai nėra ypač sandarūs, o 
į maršrutus, kur keliai kaip tarka, 
siunčiami ne patys naujausi auto-

busai“, - sakė V.Sereikis. Jis tvirti-
no, kad dauguma rajono žvyrkelių 
prastai prižiūrimi, nes kelininkams 
juos greideriuoti ,,arba per sausa, 
arba per šlapia“.     

UAB,,Transporto centras“ 
Anykščių padalinio vadovo tei-
gimu, neretai pasitaiko, kad ir 
keleiviai pridergia autobusus, nes 
visokių tų keleivių pasitaiko. 

,,Aišku, negaliu šimtu procentu 
garantuoti ir dėl vairuotojų. Bet 
tikrai dar kartą atkreipsiu jų dė-
mesį, kad sulaukėme priekaištų 
dėl tvarkos autobusuose“, - žadėjo 
vežėjų atstovas.

-ANYKŠTA

Skundžiasi skalbimo mašinų meistru Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Į ,,Anykštos“ redakciją kreipėsi žinomas anykštėnas, buvęs 
Anykščių rajono tarybos narys Alfrydas Savickas. Jis teigė pagal 
skelbimą išsikvietęs skalbiamosios mašinos meistrą, kuris paėmė 
pinigus už remontą, o mašina vis tiek neveikia. 

A.Savicko teigimu, meistras į jo skambučius nebeatsiliepia.  
Remontininkui paskambinome 

ir mes. Į žurnalisto skambutį žmo-
gus atsiliepė, pažadėjo, kad pas 
A.Savicką atvažiuos ir baigs darbą.

,,Atvažiavo, paėmė detalę. Po 
mėnesio atvažiavo - įdėjo. Bet 
mašina neveikė. Tada jis dingo. 
Neatsiliepinėjo į skambučius. 
Bet galų gale jis visgi atvažiavo 
ir grąžino pinigus“, - pasakojo 
A.Savickas.

Jis mažiausiai trečias anykštė-

nas, kuris kreipiasi į redakciją dėl 
skalbimo mašinų meistro dingi-
mo. Ankstesnės istorijos baigėsi 
taip pat, kaip ir A.Savicko - po 
tam tikro laiko dingęs skalbiamų-
jų mašinų meistras atsirasdavo ir 
vienaip ar kitaip išspręsdavo pro-
blemą.  

Smurtas I. Rugpjūčio 21 die-
ną gautas vyro (g. 1988 m.), gyv. 
Anykščiuose, Statybininkų g., 
(nustatytas 2,19 prom. girtumas) 
pareiškimas, kad 2020-08-21 
apie 23.41 moteris (g. 1972 m.) 
(nustatytas 1,53 prom. girtumas) 
sukėlė jam fizinį skausmą. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Mo-

teris uždaryta į Utenos aps. VPK 
areštinę.

Smurtas II. Rugpjūčio 23 die-
ną, apie 08.00 val., Anykščiuose, 
Leliūnų g., vyras (g. 1981 m.) 
sukėlė fizinį skausmą moteriai 
(g. 1957 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į Utenos aps. AVPK 
areštinę.

Smurtas III. Rugpjūčio 23 
dieną, apie 12.30 val., Anykščių 
r. sav., Svėdasų sen., Grikiapelių 
k., pranešėjui (g. 1972 m., nusta-
tytas 1,75 prom. girtumas) vy-
ras (g. 1999 m, nustatytas 2,63 
prom. girtumas) sukėlė fizinį 
skausmą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras uždarytas į Ute-
nos aps. VPK areštinę.

Narkotikai. Rugpjūčio 22 die-
ną, apie 18.30 val,. Anykščiuo-
se, Vilniaus g., pas jaunuolį (g. 
2002 m.), gyv. Anykščiuose, J. 
Biliūno g., rasta galimai augali-
nės kilmės narkotinių medžiagų, 
supakuotų įvairiuose polietileno 
maišeliuose. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į Utenos AVPK areš-
tinę.

Anykštėnai stovėjo ,,Laisvės kelyje“ Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienio vakarą beveik 50 tūkst. žmonių Lietuvoje susikibo 
rankomis nuo Vilniaus iki Medininkų, kad pareikštų palaikymą už 
demokratines permainas savo šalyje kovojantiems baltarusiams. 

Šioje akcijoje, sprendžiant iš ,,Facebook“- o, dalyvavo ir būrys 
anykštėnų. Į pilietinę akciją žmonės registravosi iš anksto, jiems 
buvo nurodoma, į kokią vietą nuvykti.  

Akcija „Laisvės kelias“ driekė-
si 32 kilometrus – nuo Katedros 
aikštės Vilniuje iki pasienyje su 
Baltarusija esančių Medininkų 
memorialo. Daugelis žmonių buvo 
apsirengę baltai, rankose laikė 
Lietuvos ar tautinę Baltarusijos 
vėliavas, turėjo gėlių – kardelių. 
Virš „Laisvės kelio“ skrido dešimt 
mažųjų orlaivių, žemės keliu vyko 
motociklų kolona, dviratininkai“, - 
pranešė naujienų agentūra BNS.

Anykštėnas, rajono tarybos na-
rys Dominykas Tutkus į akciją 

vyko kartu su broliu Jonu. ,,Ti-
kiuosi, kad kažkas bus kitaip. Ši 
akcija  nesavanaudiška, Lietuvai 
iš jos nėra naudos. Bet ,,batkai“ 
nervus patampėme“, - šypsojosi 
D.Tutkus. Politikas gimė 1989-ųjų 
gruodžio mėnesį, taigi, per ,,Bal-
tijos kelią“ jo šioje žemėje dar 
nebuvo. Tačiau ,,Baltijos kelyje“ 
stovėjo Dominyko tėveliai, vadi-
nasi, tam tikra prasme ir jis ten jau 
dalyvo.

Na, o ketveriais metais už 
D.Tutkų vyresnė Anykščių rajono 

tarybos narė Irma Smalskienė at-
simena 1989-ųjų ,,Baltijos kelią“. 
Tiesa, įspūdis jai iš to renginio ne-
buvęs malonus, mat mergaitei tė-
veliai liepė duoti ranką kažkokiam 
dėdei, o jo ranka buvusi prakaituo-
ta. Į sekmadienio ,,Laisvės kelią“  
p.Irma važiavo su vyru Žygimantu 
bei keliais bičiuliais iš Anykščių 
,,Naujų vėjų“ bendrijos. ,,Stebiu 
Baltarusijos įvykius, labai man gai-
la tų žmonių. Prisimenu, kad ir mes 
tą patį patyrėme. Man regis, yra 
svarbu, kad baltarusiai žinotų, jog 
jie yra ne vieni. Mums buvo svar-
bus Islandijos palaikymas, tikiuosi, 
kad mes baltarusiams esame jų Is-
landija“, - kalbėjo I.Smalskienė.

Dangiros Nefienės paprašėme su-

skaičiuoti, kurioje akcijoje - ,,Baltijos 
kelyje“ ar ,,Laisvės kelyje“ -  buvo 
daugiau Nefų. Rajono tarybos narė 
šypsojosi, kad praėjusio sekmadie-
nio renginyje dalyvavo gal tik šeši 
Nefai. Pasak politikės, jos vaikai, kai 
kurie su antrosiomis pusėmis ir savo 
vaikais,  registravosi atskirai ir stovė-
jo skirtingose vietose. 

,,Į ,,Baltijos kelią“ iš Taujėnų 
važiavome ,,Moskvičiumi“, į jį 
susigrūdome devyniese. Kartu su 
suaugusiais vežėmės tris vaikus, iš 
jų du buvo maniškiai - Mindaugas 
ir Gintarė. Gaila, kad ,,Baltijos ke-
lyje“ nefotografavome. Po ,,Lais-
vės kelio“ Mindaugas paskambino, 
sako - šį kartą nuotraukų pasida-
riau“, - pasakojo D.Nefienė. 

Dominykas Tutkus  viliasi, jog ,,Laisvės kelias“ bent jau paner-
vino ,,batką“. 

Irma Smalskienė į ,,Laisvės kelią“ vyko kartu su vyru Žygiman-
tu bei bandražygiais iš ,,Naujų vėjų“ bendrijos. 

 Nuotr. iš „facebook'o“.

Siena. Baltarusijos gynybos 
ministerija pirmadienį pareiškė, 
kad baltarusių pilotai išvakarėse 
nepažeidė Lietuvos oro erdvės, 
o incidentą su balionais pasie-
nyje vertina kaip provokaciją. 
„Mūsų pilotų veiksmus vertinu 
kaip visiškai atitinkančius mūsų 
ir tarptautinius teisės aktus. Mūsų 
pilotai veikė mūsų valstybės oro 
erdvėje, tai užfiksuota objektyvios 
kontrolės medžiagoje. Lietuvos 
Respublikos valstybinės sienos 
pažeidimo nebuvo“, – pareiškė 
Alehas Orlovas, einantis karinių 
oro pajėgų ir oro gynybos pajėgų 
vado pavaduotojo pareigas. Jis taip 
pat sakė, kad Gynybos ministeri-
ja incidentą su balionais vertina 
kaip provokaciją iš Lietuvos pu-
sės. Baltarusijos naujienų agentū-
ra BelTA pirmadienį pranešė apie 
bandymą pažeisti Baltarusijos oro 
erdvę iš Lietuvos pusės – Baltaru-
sijos gynybos ministerijos teigimu, 
iš Lietuvos buvo paleistas zondas 
su aštuoniais balionais ir „anti-
valstybiniais“ simboliais. BelTA 
teigia, kad zondą sustabdė bal-
tarusių sraigtasparnis Mi-24, dėl 
incidento Lietuvai ruošiama nota. 
Tačiau Lietuvos diplomatijos va-
dovas BNS patvirtino, kad kol kas 
tokio dokumento nebuvo sulaukta. 
A. Orlovo teigimu, nors „papras-
tam žmogui gali pasirodyti, kad 
šis faktas nereikšmingas, bet ko-
kios valstybės bet kuri siena yra 
neliečiama“. Jis tvirtino, kad „tie 
iš pirmo žvilgsnio nekenksmingi 
balionėliai kelia grėsmę skrydžių 
saugumui“, ir sakė, kad „niekas 
nežino, kokį krovinį tie balionėliai 
neša“. „Jis gali būti labai įvairus: 
sprogios medžiagos, nuodingos 
medžiagos ir taip toliau“, – kalbėjo 
A. Orlovas. Dėl galimo Lietuvos 
oro erdvės pažeidimo „Laisvės ke-
lio“ metu pirmadienį Baltarusijai 
buvo įteikta nota 

Automatas. Baltarusijos Koordi-
nacinė taryba pirmadienį pareikala-
vo šalies teisėsaugos organų ištirti, 
kokiomis aplinkybėmis Aliaksan-
dro Lukašenkos nepilnametis sūnus 
Mikalajus gavo kovinį šaunamąjį 
ginklą. „Kovinio ginklo perdavi-
mo nepilnamečiam asmeniui faktas 
reikalauja kompetetingų organų 
patikrinimo ir reakcijos, ir mes pra-
šome atkreipti į tai dėmesį“, – žur-
nalistams pareiškė opozicijos Koor-
dinacinės tarybos prezidiumo narė 
Maryja Kalesnikava. A. Lukašenka 
sekmadienį buvo nufilmuotas skrai-
dantis sraigtasparniu ginkluotas au-
tomatu, Minske vykstant didžiulei 
opozicijos šalininkų demonstracijai, 
reikalaujančiai, kad prezidentas at-
sistatydintų po ginčijamų rinkimų. 
Su prezidentūros spaudos tarnyba 
susijusiu platformos „Telegram“ 
kanalu „Pul pervogo“ paskelbtame 
vaizdo įraše matyti, kaip A. Luka-
šenka išlipa iš sraigtasparnio, nu-
sileidusio prezidento rezidencijos 
– Nepriklausomybės rūmų – kom-
plekse. Prezidentas vilkėjo juodą 
neperšaunamą liemenę, juodus 
drabužius, o rankoje laikė auto-
matą be šovinių dėtuvės. Kartu su 
A. Lukašenka skrido jo 15-metis 
sūnus Mikalajus, taip pat vilkėjęs 
karinę aprangą ir ginkluotas auto-
matu. Sekmadienį Minske vyksta 
didžiulė protesto akcija, kurioje 
dalyvauja tūkstančiai žmonių. Da-
lis protestuotojų priartėjo prie Ne-
priklausomybės rūmų ir sustojo už 
kelių dešimčių metrų nuo milicijos 
įrengtos užtvaros. Kiek vėliau dalis 
protestuotojų nuo rūmų atsitraukė.
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komentarai

DIRBU SAU

Rubrikoje ,,Dirbu sau“ pasakosime apie tai, kaip gyvuoja Anykščių 
rajono smulkieji verslininkai. Smulkiuosius verslininkus, norinčius 
papasakoti apie savo veiklą, problemas, kviečiame kreiptis į redakciją 
telefono numeriu 8-671 76995 arba el.paštu robertas.a@anyksta.lt . At-
kreipiame dėmesį, kad naujoji rubrika nėra reklama: pasakojimus apie 
smulkiuosius verslininkus redakcija rengs ir spausdins nemokamai.

savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Savaitgalio diskusija: ar ketinate dalyvauti „Laisvės kelyje“?
1989 m. rugpjūčio 23 d., prisimindamas J. Ribentropo – V. Molotovo aktą, atėmusį Baltijos šalių 

nepriklausomybę, Lietuvos Sąjūdis surengė akciją „Baltijos kelias“. Akcijos metu Lietuvos, Latvi-
jos ir Estijos gyventojai (apie 2 mln.) susikibę rankomis sudarė gyvą grandinę per Baltijos valsty-
bes, taip simboliškai atskyrę Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos ir išreiškę norą būti laisvi.

Vakar, rugpjūčio 23-iąją, vyko akcija „Laisvės kelias“, skirta Baltarusijai palaikyti.
Portale anyksta.lt skaitytojų klausėme, ar ketinate dalyvauti šiame renginyje? O gal tai, kas šiuo 

metu vyksta Baltarusijoje, Jums visai neįdomu?

Leonas Alesionka: „Man įdo-
mu, kas vyksta Baltarusijoje - visgi 
kaimynai, tiek istorine LDK, tiek ir 
šiandienos prasme. Tačiau kišimo-
si į kitos valstybės rinkimus ir vi-
daus reikalus politika, kurią vykdo 
tie, kuriuos tauta jau pravardžiuo-
ja „Štepseliu ir Tarapunka“, arba 
„Kanapiniu ir Lašininiu“, man 
kelia pasipiktinimą. Todėl jokiame 
„Baltarusijos laisvinimo nuo Ru-
sijos“ kelyje aš nedalyvausiu. Nes 
Baltarusija nėra Venesuela, o ponia 
Sviatlana Cichanovská yra ne Juan 
Guaido, kurį JAV bandė perversmo 
būdu prakišti į prezidentus. Ši po-
nia yra tik kukli moterėlė, ne laiku 
ir ne vietoje atsidūrusi politikoje. 
Ji jokiu būdu nėra vienijanti bal-
tarusių tautos lyderė! Lygiai taip 
pat Baltarusija nėra Ukraina ir joje 
jokie „maidaniniai“ ar „spalvotųjų 
revoliucijų“ scenarijai netinka-
mi. Man nepatiktų, jei Baltarusija 
kištųsi į Lietuvos vidaus reikalus, 
todėl kišimosi į jų gyvenimą neto-
leruosiu ir nedalyvausiu.

Jadze iš Svedasu: „Kožnu rytu 
pranešamos vis baisesnes žinias 
apie naujus karones židinius. Kaip 
galima dalyvaut Laisves kely, kai 
yr pavojus užsikrest. Ar galima 
išlaikyt atstumu, kai rajks runkam 
suskabint? Atsras ir takiu vėplu, 
katre kaukiu nedeves, netures pirš-
tiniu, nesisaugas. Geriau name se-
dėt pre televizoriaus ir taip palaikyt 
Belarusus“.

Pensinykas: „Padėjom ir pade-
dam Ukrainai, dabar visą dėmesį 
sutelkėm Baltarusijai. Gal vėl ko-
kia šalis atsiras, kuriai reiks padėt. 
O kas pasirūpins Lietuva ir lietu-
viais? Bedarbystė klesti, žmonės 
skursta, pašalpinių daugėja. Gal 
geriau šalies valdžia turėtų daugiau 
pasirūpinti lietuviais, savo tauta, o 
ne rūpintis kitais. Tame mitinge 
nedalyvausiu“.

Ciocė: „Lietuva su ES išprovo-
kavo karą Ukrainoje, dabar to pa-
ties nori Baltarusijoje. Tikrai neda-

lyvausiu“.

Guculas atsakymas į Ciocė: 
„Tai kaip čia gaunasi, Lietuva 
provokuoja karus, bet su ja niekas 
nekariauja? O Rusija kažkodèl ka-
riauja tik su kaimynais, kurie reiš-
kiasi kaip dideli Rusijos draugai: 
Moldova, Ukraina, Gruzija, dabar 
ir Baltarusija. Tai geriausias įrody-
mas, kad su Rusija į jokias drau-
gystes negalima veltis“.

Nenustebsiu: „Nenustebsiu, jei 
Baltarusijos Klecko rajono savival-
dybė nutrauks arba užšaldys ben-
dradarbiavimo sutartį su Anykščių 
raj. savivaldybe po šitokio ragini-
mo dalyvauti akcijoje“.

Prieš fašizmą atsakymas į ne-
nustebsiu: „Jei Klecko valdžia pa-
laiko fašistinį Lukašenkos režimą 
ir ignoruoja savo žmonių poreikius, 
tai nutraukti draugystę turime mes. 
Žudikui Batkai tribunolas turėtų 
paskirti mirties bausmę pakariant. 

Gerai, kad Baltarusijoje nepanai-
kinta mirties bausmė“.

Būtinai: „važiuosiu. Tik gai-
la, kad niekas nieko ta tema iki 
penktadienio vakaro nepaskelbė. 
Kas veš, kur ir kada rinktis, o gal 
savo transportu važiuoti ligi Vil-
niaus. Visuomet reikia konkrečiai 
paskelbti, paaiškinti, organizuoti. 
Dabar kažkas pašnekėjo, kažkas 
kažkur pakvietė, ir žinokis“.

Tiesa: „Nevaziuosiu!!! Per 30 
metu nebesugebam gyventi be 
intrigu!!! Metas suprasti, kad pri-
valom keistis-intrigos, patycios 
musu Tauta prazudys!!! Baltarusu 
10 milijonu, jie neprapuls-viska jie 
gamina... O mums niekas neapsi-
moka tik intrigos, nes iš ju durtus 
uzgyvenom!!!“

Manau: „Gera akcija. Luka-
šenka išsigas ir atiduos Baltarusiją 
valdyti Linkevičiui arba Tapinui, o 
klapčiukai, kurie ten stovės, gaus 
špygą. Lėkit, lėkit- kažkam už-
dirbsite politinių dividentų,o jeigu 
padarysite avariją,tai po mirties 
gausite medalį“.

Kam važiuot: „Ir taip Lietuvoj 
pilna Belarusijos, kam dar važiuot 
į kažkokį Laisvės kelią? Parduo-
tuvėse pilna belarusiškos arielkos, 
privežama ir nelegalios, galima 
gauti ir belarusiškų kontrabandinių 
cigarečių. Noprts jos ir labai smir-
da, bet pigios. Dabar per radiją ir 
televiziją nieko kito neišgirsi, tik 
kalbama apie Belarusiją ir rodo-
ma Belarusija. Gal Lietuva nori 
susijiungt su ja, kaip buvo senais 
laikais viena valsztybė“.

@@@: „Baltarusijos ivykiai 
aiškei parode, kokia esam baisi 
tauta-kitaip tariant intrigantu, ban-
diteliu ivairaus plauko ir suvaike-
jusiu Sajudžio luzeriu santvarka 
pas mus Lietuvoj!!!“

123: „Baisesnio žmogaus už Sa-
judieti nera europoje!!!“

Baisiai rašai atsakymas į 123: 
„Turbūt ir esi tas baisus ES žmo-
gus, jei taip komentuoji. Koks tavo 
komentaro tikslas? Baisintis? Ar 
kitus baisinti tais, kurie iškovojo 
tau laisvę pasisakyti viešai?“

Verslą pristabdė koronavirusas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pernai didelę dalį triaukščio buvusios Anykščių pieninės administracinio pastato  Vilniaus gatvėje 
rekonstravusį verslininką Audrių Mulevičių pristabdė koronavirusas. 

Dalinai rekonstruotame pastate verslininkas turi savo parduotuvę ,,Viskas žvejui“, tačiau pagrin-
diniai verslo lūkesčiai - kitų patalpų nuoma.

Ilgą laiką buvusios pieninės pas-
tatas buvo nejudinamas, imtis jo re-
monto A.Mulevičių paskatino per-
nai vykusi Vilniaus gatvės ,,Norfos“ 
parduotuvės pertvarka. Po remonto 
,,Norfa“ iškraustė dalį nuomininkų, 
patalpų prekybos centre neteko ir 
,,Viskas žvejui“ parduotuvė. 

Šių metų pradžioje buvo užimtos 
visos A.Mulevičiaus nuomojamos 
patalpos, tačiau prasidėjus karanti-
nui dėl koronaviruso dalis nuomi-
ninkų nutraukė sutartis. ,,Žmonės 
nebegalėjo pasiekti tų apyvartų, 
kurias turėjo iki karantino. Ma-
nau, kad vienintelė priežastis buvo 
karantinas. Dabar pamažu vėl vis-

kas grįžta į savo vietas. Netrukus 
turėsime dar vieną nuomininką ir, 
jam pradėjus darbą, liks tik vienos 
laisvos patalpos“, - kalbėjo versli-
ninkas. Beje, karantino laikotarpiu 
A.Mulevičius iš nuomininkų nuo-
mos mokesčio neėmė.

A.Mulevičius ,,Anykštai“ sakė, 
jog jeigu būtų prognozavęs, kad 
2020-ųjų pavasarį visas verslas 
stos, nebūtų investavęs į pastatą. 
Į senąją pieninę jis sudėjo ir savo 
santaupas, ir skolintus pinigus, 
o pinigų grąža kol kas yra men-
ka. Sustabdyta ir planuota tolesnė 
pastato rekonstrukcija - įrengtas 
tik pirmasis aukštas ir dalis antro-

jo. ,,Trečiojo aukšto gal šiemet ir 
nebūtume įrengę, bet antrąjį – ga-
rantuotai“, -  apie buvusius planus 
šnekėjo A.Mulevičius.

Jo paties parduotuvė ,,Viskas 
žvejui“ tuo metu, kai nebuvo drau-
džiama prekyba, dirbo sėkmingai. 
Pardavimai buvę gal net geresni 
nei ankstesniais metais, juk žvejy-
ba buvo likęs vienas iš tų malonu-
mų, kurių valdžia nedraudė ir neri-
bojo. Tiesa, pasak A.Mulevičiaus, 
parduotuvė ,,Viskas žvejui“ jaučia 
didelius sezoninius svyravimus: 
atšalus orams, pardavimai krinta, 
o jeigu žiema tokia, kokia buvo 
pernykštė - be ledo - apskritai ant 

durų galima kabinti spyną. Juk jei-
gu nėra galimybių žvejoti, tai ir žū-
klės reikmenų parduotuvė žvejams 
nebereikalinga. 

Į koronaviruso neigiamą įtaką 
verslui A.Mulevičius sakė žiūrįs 
be panikos: mano, jog dabar reikia 
išlaukti. ,,Ir potencialūs nuominin-
kai nėra ryžtingi. Žmonės dairosi, 
zonduoja situaciją, laukia, kaip 
įvykiai klostysis toliau. O ir aš pats 
nesistengiu būtinai bet ką įsileisti 
po savo stogu. Geriau tegul dalis 
patalpų kurį laiką būna laisvos, 
negu trumpalaikiai nuomininkai, 
kurie staigiai puola, bet ir greit nori 
bėgti“, -  sakė nekilnojamojo turto 
savininkas.    

A.Mulevičius sakė esąs paten-
kintas ir net nustebintas valdžios 

parama verslui per karantiną. 
,,Galvojau, kad viskas baigsis taip, 
kaip dažniausiai baigdavosi - pa-
šnekės, pažadės ir nieko nedarys“, 
- šypsojosi anykštėnas. Tačiau šį 
kartą sulaukta ne tik moralinės, 
bet ir finansinės valdžios pagalbos. 
,,Šioje situacijoje būtinai reikėjo 
pagalbos, džiugu, kad jos sulau-
kiame. Tik gerai būtų, kad procesai 
suktųsi greičiau.“, - ,,Anykštai“ 
sakė verslininkas. 

A.Mulevičius kartu su partne-
riais buvusį pieninės pastatą nu-
sipirko prieš penkerius metus. At-
liekant jo rekonstrukciją, šiltintos 
sienos, pakeisti langai, išgriautos 
vidinės sienos, iškirsti nauji įėji-
mai, įrengta šildymo sistema ir kiti 
panašūs pakeitimai. 

Verslininkas Audrius Mulevičius tikisi, jog viskas stosis į savo vietas,  reikia tik kantrybės. 

Prasidėjus karantinui atidėti planai baigti buvusios pieninės 
pastato rekonstrukciją.
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Vieni dėl pasikeitusių 
atostogų planų išgyvena, kiti 
– atranda Lietuvą

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kiekvieną savaitę atnau-
jina šalių, iš kurių grįžus yra privaloma 14 dienų saviizoliacija. 
Tarp tokių šalių – ir lietuvių pamėgtos atostogų vietos: Ispanija, 
Turkija, Graikija, Portugalija. 

Didelį lietuvių nepasitenkinimą sukėlė izoliacijos reikalavimai 
grįžusiems iš Graikijos: žmonės piktinasi, kad šiai valstybei pri-
klausančiose salose susirgimų koronavirusu nėra daug, o paplū-
dimiuose kur kas saugiau nei sausakimšoje Palangoje.

„Anykšta“ pašnekovų klausė, ar draudimai, rekomendacijos 
bei saviizoliacijos reikalavimai pakeitė jų atostogų planus? O gal 
kaip tik baimė užsikrėsti COVID-19 ir tolimų kelionių atidėjimas 
leido atrasti gražiausius Lietuvos kampelius bei išbandyti iki šiol 
nebandytas pramogas? Ar tolimų kelionių atsisakymas – geriau-
sia apsauga nuo viruso?

Kelionių į 
užsienį pasiilgo

Renata GUDONIENĖ, Anykš-
čių turizmo ir verslo informacijos 
centro direktorės pavaduotoja:

- Ši iki šiol nepatirta situaci-
ja ne tik kad pakoregavo mano ir 
mano šeimos vasaros planus, ji 
juos sugriovė. Teko priimti kitus 
sprendimus, keisti nusistovėjusias 
tradicijas. 

Tad šias metais daugiau ben-
dravau su giminėmis, aplankiau 
senai matytus draugus. Bet būsiu 
atvira: visgi kelionių į užsienį labai 
pasiilgau, man labiau patinka, kai 
pasikeičia aplinka, gamtovaizdis, 
tradicijos. Patinka stebėti kitų tau-
tų žmones, jų tradicijas, gyvenimo 
būdą ir maudytis šiltoje, skaidrų 
vandenį turinčioje jūroje arba van-
denyne.

Atsisakymas kelionių yra vienas 
iš būdų sumažinti riziką, apsisau-
goti nuo užkrato. Aš manau, kad 
tai ilgai netruks ir mes netolimoje 
ateityje be jokių apribojimų vėl 
galėsime keliauti ir džiaugtis nau-
jomis patirtimis. Gyvenime jau 
taip yra, kad pati pavojingiausia 
grėsmė yra nepastebima ir, kaip 
sakoma, jei pats saugosiesi, tai ir 
Dievas tave saugos.

Sugriauti 
atostogų planai

Tautvydas KONTRIMAVI-
ČIUS, Anykščių A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memo-
rialinio muziejaus kuratorius:

- Pasakysiu tiesiai šviesiai – ži-
noma, kad pakeitė! Užuot mėgavu-
sis seniai planuota kelione per visą 
Portugaliją ir poilsiu vienoje iš 
įdomiausių Graikijos salų, teko ke-
liauti po Estijos salas ir ilsėtis prie 
pernelyg pažįstamos Baltijos... 

Keliauti po Lietuvą buvau įpra-
tęs, vieną savaitgalį ar daugiau 
skirti tokiems pasivažinėjimams 
visuomet malonu. O kas gali ap-
saugoti nuo užkrato - tegul specia-
listai sprendžia, apie tai diskutuoja, 
ne mano reikalas kokias nors versi-
jas svaidyti!..

Sąlygos pasikeitė 
ne į gera

Audronė BEREZAUSKIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės L. 

ir S. Didžiulių viešosios bibliote-
kos Krašto dokumentų ir krašto-
tyros skyriaus vedėja:

- Dėl COVID-19 įvesti apribo-
jimai tikrai pakeitė mūsų šeimos 
atostogų planus. Keliavome po 
Lietuvą, nes į užsienį kelionių teko 
atsisakyti.

Neturiu nuomonės apie apsaugą 
nuo užkrato. Tos informacijos yra 
tiek daug, kad net sunku atsirinkti. 
Vieni sako, kad kaukės saugo, kiti 
-  kad ne. Norvegijoje žmonės kau-
kių nenešioja, o serga mažiau... Tad 
labai sunku ką nors pasakyti, sun-
ku diskutuoti apie valdžios įvestus 
draudimus ir rekomendacijas.

Įvesti apribojimai pakeitė ir dar-
bo sąlygas, ir laisvalaikį. Ir tikrai 
ne į gera... Kaip turi būti ir kaip 
yra iš tikrųjų, manau, kad tik ponas 
Dievas žino.

Iš naujo atrasta 
Lietuva

Lina PAGALIENĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro direktorė:

- Įvesti COVID-19 ribojimai 
mano atostogų planų iš esmės ne-
pakeitė, bet ekstremali situacija 
šalyje įtakos turėjo, žinoma, kaip ir 
daugeliui tautiečių, manau. Nuolat 
stebėjau Vyriausybės sprendimus. 
Nebuvo nė minties vykti atostogų 
į kitą šalį. Nėra to blogo, kas neiš-
eitų į gera - mes atrandame Lietu-
vą iš naujo. Kelios dienos Lietuvos 
pajūryje buvo tikra sielos ir kūno 
reabilitacija. Daug laiko praleidau 
Anykščių apylinkėse. Aplankiau 
vietas, kur nesu buvusi (dar liko 
daug neaplankytų) ir atostogos ne-
nuvylė - Lietuva be galo graži, o 
tautiečiai visose vietose - malonūs 
ir paslaugūs. Beje, nuvykus į kitas 
šalies vietas, be galo gera girdėti 
tik gražius, šiltus atsiliepimus apie 
Anykščius ir anykštėnus.

Apskritai mano gyvenimo ritmas 
nepasikeitė iš esmės, nes kasdien 
stengiuosi kuo daugiau praleisti 
laiko gryname ore, skirti pakanka-
mai laiko pasivaikščiojimams, ak-
tyviam judėjimui po darbo dienos 
ir laisvalaikiui. 

Kelionių nebijo, 
bet nepatogu

Asta PALAIMIENĖ, Utenos 
apskrities vaiko teisių apsaugos 
skyriaus Anykščių rajone vy-
riausioji specialistė:

- COVID-19 mano šeimos gyve-
nimo nesugriovė ir planus pakore-
gavo labai nedaug. Šiems metams 
abu su vyru buvom susiplanavę di-
delius strateginius darbus namuose 
(namo šildymo sistemos pertvarky-
mas, artimųjų kapų atnaujinimas, 
gėlynų, sodo, dekoratyvinių au-
galų kieme dalinis pertvarkymas, 
vedybų 30-mečio įforminimas), tai 
juos eilės tvarka ir įgyvendiname. 
Suprantama, kad tarp planinių ir 
atsirandančių ekstrinių darbų rei-
kia rasti laiko ir poilsiui. Mano 
šeima turi jachtą, kuri švartuojama 
Rubikių ežere, tai laisvu laiku gali-
me mėgautis gamta čia pat. Tiesa, 
vyras pavasarį neišvyko į kelionę 
slidinėti (jo žiemos pomėgis), tai 
slidinėjimo poreikį tenkino sa-
vaitgalį Druskininkų ledo areno-
je. Tikriausiai spalio mėnesį dar 
savaitgaliui vyks į Druskininkus, 
jei dėl infekcijos tai bus galima pa-
daryti. Aš labiau linkusi į kitokius 
pomėgius, nesusijusius su gamta ar 
sportu, tai būtų kurortai, SPA. Pa-
vasario atostogų kelionių neplana-
vau dėl numatytų darbų. Paprastai 
jau daugelį metų atostogauju spalio 
mėnesį, vykstu į kokį nors užsienio 
kurortą. Manau, kad šiais metais 
nepavyks to įgyvendinti. Tačiau 
dėl to neišgyvenu. Nesibaiminu 
kelionių į užsienį, tačiau, esant 
apribojimams, nepatogu keliauti, 
nepavyks atsipalaiduoti. Gyvenu 
nuosavame name su didele teritori-
ja, kuri irgi yra savotiškas kurortas. 
Mūsų šeimos draugai gyvena už 
150 km nuostabioje sodyboje, kur 
mes su malonumu ir bet kuriuo lai-
ku galime svečiuotis. Manau, kad 
spalio mėnesį abu su vyru šiek tiek 
pakeliausime po Lietuvą, nes taip 
jau šiais metais išėjo, kad vasaros 
mėnesiais neatostogavome.

(Kalba netaisyta – red. past.)

-ANYKŠTA

spektras

Pradedame ,,Anykštos“ prenumeratos 2021-iesiems metams akciją
Iki spalio 1-osios laikraštį ,,Anykšta“ ir žurnalą ,,Aukštaitiškas formatas“ galima užsiprenumeruoti pigiau - mokėsite kaip už 11 mėnesių prenu-

meratą, o mūsų leidinius gausite visus metus. 

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Anykščiai, Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. 
Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036. Jei norite pasikviesti mobilųjį laiškanešį, skambinkite tel. (8-700) 55400.

Paskolos. Žemės ūkio ir žuvų 
produktų gamintojai bei perdirbė-
jai, nukentėję nuo koronaviruso 
krizės, galės gauti iki 1 mln. eurų 
lengvatinių paskolų, skelbia Že-
mės ūkio paskolų garantijų fondas. 
Žemdirbiai ir verslininkai jau gali 
teikti paraiškas fondui, bendra lėšų 
suma sieks 40 mln. eurų. Pasak 
fondo vadovės Romaldos Globie-
nės, sutartys dėl paskolų pasirašy-
tos su aštuoniais bankais ir kitomis 
finansų įstaigomis. Lengvatinės 
paskolos bus teikiamos iki šių metų 
pabaigos. Jas gauti galės žemės 
ūkio produktų gamintojai, koope-
ratinės bendrovės, perdirbančios 
šiuos produktus ar prekiaujančios 
jomis, taip pat akvakultūros pro-
duktų gamintojai, perdirbėjai bei 
prekiautojai. Paskolos bus teikia-
mos iki trejų metų su galimybe ati-
dėti grąžinimą iki vienerių metų, o 
palūkanos  svyruos tarp 0,1 ir 0,69 
proc. Turto įkeisti nereikės, tačiau 
bus imamas iki 2 proc. (ne mažiau 
kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 
2,5 tūkst. eurų) administravimo 
mokestis. Vyriausybė, siekdama 
mažinti neigiamas koronaviruso 
krizės ir karantino sukeltas pase-
kmes, gegužę skyrė 174 mln. eurų 
paramos ūkininkams ir žemės ūkio 
produkcijos perdirbėjams. Dau-
giausia lėšų pieno sektoriui – 120 
mln. eurų: perdirbimo įmonėms 
skirta 101,5 mln. eurų, o pieno ga-
mintojams – 18,5 mln. eurų.

Sprogimas. Irano atominės 
energijos organizacija sekmadienį 
pranešė, kad praeitą mėnesį Natan-
zo branduolinį kompleksą apga-
dinęs sprogimas buvo „diversija“. 
„Saugumo tyrimai patvirtino, kad 
tai buvo diversija, ir aišku, kad 
Natanze įvyko sprogimas“, – sakė 
agentūros atstovas Behrouzas Ka-
malvandi. „Tačiau kaip įvyko šis 
sprogimas ir kokios medžiagos 
[buvo panaudotos]... bus paskelb-
ta saugumo pareigūnų atitinkamu 
laiku“, – B. Kamalvandi žodžius 
citavo valstybinė naujienų agen-
tūra IRNA. Iranas nurodė nustatęs 
liepos 2-ąją įvykusio incidento 
priežastis, bet atsisakė atskleisti 
daugiau detalių dėl „saugumo prie-
žasčių“. Natanzo gubernatorius 
Ramezanas Ali Ferdowsi sakė, kad 
branduoliniame komplekse kilo 
gaisras, bet Atominės energetikos 
organizacija pažymėjo, kad žmo-
nės per šį incidentą nenukentėjo, 
taip pat nebuvo jokios radioakty-
viosios taršos. 

Latvija. Žemiausias COVID-
19 sukeltos krizės taškas Latvijos 
ekonomikoje jau liko praeityje, 
pareiškė Latvijos banko preziden-
tas Martinas Kazakas televizijos 
kanalui TV3 duotame interviu. 
„Žemiausias ekonomikos taškas 
liko praeityje – ekonomikos augi-
mas vėl atsinaujino“, – kalbėjo M. 
Kazakas ir pridūrė, kad kai kurie 
sektoriai atsigauna greičiau nei 
kiti, o dalis sektorių vis dar nero-
do jokių atsigavimo ženklų. Pasak 
centrinio banko vadovo, ekonomi-
ka atsigauna, nes COVID-19 pro-
trūkis Latvijoje nebuvo itin pla-
tus. „Žinoma, jei pasaulyje, mūsų 
pagrindinėse eksporto rinkose, 
įvyks nuosmukis, ekonomika vėl 
sulėtės“, – pabrėžė M. Kazakas. 
Tuo pat metu jis pažymėjo, kad 
COVID-19 istorija dar nesibaigė. 
„Niekas nežino, kas nutiks pasau-
lyje, tačiau šiuo metu žemiausias 
krizės taškas liko praeityje“, – pri-
dūrė M. Kazakas.

-BNS
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Stanislava Sudeikienė: „Nesitikėjau, kad 
toks ilgas gyvenimas bus mano...“

(Atkelta iš 1 psl.)

Gyvenimo pradžia Kavarske: 
darbas pagal profesiją ir 
eilės prie duonos... 

Nuo 1948 m. Kavarske buvo 
atidaryta 100 vietų ligoninė. Bū-
tent šioje ligoninėje savo, kaip 
akušerės, darbą pradėjo Stanisla-
va Germanavičiūtė. „Mūsų buvo 
dvi grupės akušerių. Atsimenu, 
paskutiniame kurse iškabino są-
rašą, ir rinkomės, kas kur dirbs. Į 
Kavarską atvykau 1952 metais, 
ką tik baigusi akušerių mokyklą. 
Aš labai nenorėjau Vilniuje likti 
dirbti, norėjau kur nors į rajoną. 
Atvažiavau į Kavarską, pas tokią 
bobutę apsigyvenau Cvirkos ga-
tvėje. 1952-aisiais visi jauni gydy-
tojai į Kavarską suvažiavo, ką tik 
mokslus baigę. 20 metų Kavarske 
veikė Gimdymo skyrius, tada dir-
bau Vaikų skyriuje. Mano darbo 
stažas – 39 metai“, – prisiminimais 
dalijosi S. Sudeikienė. 

„Jauna buvau, 1952 metais nie-
kas manęs dar nepažino, tad ir 
duonos sunkiau būdavo gauti. Kai 
atveža medinėse dėžėse, supuola 
visi. Ką pardavėja pažįsta, tiems 
kažkiek lengviau gauti. Būdavo, 
kad ir negaudavau. Arba jei gauni 
kepaliuką, tai dar pasidaliji...“, – 
apie gyvenimo pradžią Kavarske 
pasakojo močiutė.  

Paprašyta papasakoti apie darbo 
sąlygas Kavarsko ligoninės Gim-
dymo skyriuje, pašnekovė mielai 
pasakojo prisiminimus: „Nebuvo 
echoskopų, tai besilaukianti neži-
nodavo, ką po širdim nešioja, kol 
pagimdo. Dirbdavo vienas gine-
kologas ir trys-keturios akušerės. 

Darbas atsakingas, su gyvybe, ir 
net su dviem gyvybėm. Atskiros 
būdavo  moterų gimdyvių ir nau-
jagimių palatos. Pagal valandas 
nešdavom naujagimius motinoms, 
kad pamaitintų, ir vėl išnešam. 
Tris dienas neleisdavom gimdy-
vei atsikelti iš lovos. Aštuntą parą 
išleisdavom namo. Jei bambutė 
kūdikėliui nenukrenta, tai ir ilgiau 
palaikydavom ligoninėje. Mišinu-
kų nebūdavo, tai jei viena gimdyvė 
pieno neturėdavo, kita turėdavo – 
pamaitindavo ir savo, ir kitos. Na, 
jei naktį kūdikėlis būdavo labai 
neramus, nunešdavom prie mo-
tinos, bet tokios taisyklės buvo, 
kad atskiroje patalpoje motinos, 
atskiroje - naujagimiai. Kas tris 
valandas nešam, kad pamaitintų, ir 
atgal. 100 lovų Gimdymo skyriuje 
stovėjo. Jokių lankymų nebūdavo, 
tik pro langą parodydavom nau-
jagimį. Jei dirbčiau dabar ir vyrai 
gimdymuose dalyvautų, man ne-
tiktų. Juk dirbi, susikaupi, o dar čia 
tas vyras maskatuoja... Turėjom 
vieną šildomą lovelę, deguonies 
balionus. Jei gydytojas matydavo, 
kad gresia priešlaikinis, siųsdavo 
Panevėžin ar Ukmergėn – į didelę 
ligoninę, kur daugiau tos pagalbos 
teikiama. Po visą parą iš pradžių 
dirbdavom, vėliau -  po 12 valan-
dų. Būdavo įtampos, nervų. Dėkui 
dievui, gimdyvės visos išgyveno. 
Vaikų gimdavo ir sveikų, ir apsi-
gimusių, ne gyvenimui... Apskritai 
mediko darbas yra labai atsakin-
gas. Kavarske dar Vidaus skyrius 
buvo ir Chirurgijos. Dirbau medi-
cinoj iki 1991 metų. Jau pensijoj 
buvau, bet dar šiek tiek dirbau ir 
pensininke būdama“, – kalbėjo 90-
ties močiutė. 

Pasak pašnekovės, tais senais 
laikais tikrai nelengva buvo dirbti, 
ypač sanitarėms. „Buvo ligoninėje 
virtuvė, skalbykla. Vandens ligo-
ninėje būdavo, betgi tik šaltas. Iš 
šulinio pripompuodavo. Sanitarės 
skalbdavo rankomis: malkomis 
kūrendavo pečių, katiluose virin-
davo patalynę, vystykliukus. Mes, 
akušerės, šaltu vandeniu rankas 
mazgodavomės“, – pasakojo pa-
šnekovė, o mano žvilgsnis nukrypo 
į nuo šalčio išsuktus senolės pirštų 
sąnarius... 

Senolė atvira – ir tais laikais 
pasitaikydavo nesutarimų su vyr. 
gydytoju: „1959 metais iš gyve-
nimo pasitraukė terapeutė ir rent-
genologė Marytė Užpalevičiūtė. 
Ji labai nesutarė su vyr. gydytoju. 
Nusinuodijo...“

Pasiteiravus, ar teko kada  vykti 
į kaimą pas gimdyvę, buvusi me-
dikė prisiminė ne vieną tokį atvejį: 
„Taip, kaimuose moterys gimdyda-
vo namuose. Kolūkiai turėjo arklių 
fermose, tad imdavo, kinkydavo 
arklį į vežimą ar roges, ir važiuo-
davom. Buvo įstatymas, kad jei 
nuvykstam ir randam dar nepagim-
džiusią, turim vežti į ligoninę. Jei 
žiemą rasdavom ką tik pagimdžiu-
sią, būdavo, kad ir neveždavom – 
na, kurgi per šalčius, per dideles 
pusnis...“. 

Albumuose – daug nuotraukų, 
kur Stanislava su kolegėmis, me-
dicinos sesutėmis baltais chalatais, 
paslėptais plaukais... „Kasinkom 
vadindavom. Po to buvo skarelės, 
dar vėliau – kepurės“, – šypsojosi 
miela pašnekovė. Viename sename 
nuotraukų albume randu nuotrau-
kytę, kurioje – trys naujagimiai. 
„Taip, 1955 metais Kavarske gimė 
trynukai. Ne mano budėjimo metu 
gimė, čia mes, trys sesutės, nusi-
fotografavome. Greit, atsimenu, 
išrašė juos namo“, – pasakojo 
Stanislava Sudeikienė. Pasiteira-
vus, ar sėkmingai užaugo visi trys 
kavarskiečiai, senolė konstatavo 
liūdną žinią – ji girdėjusi, kad visi 
trys vienas po kito tie kūdikėliai, 
deja, išmirė... Pasak pašnekovės, 
vėlesniais metais gimusių (bet jau 
ne Kavarsko ligoninėje) trynukų 
likimas buvo  palankesnis. 

Pokalbio su maloniąja močiute 
metu sužinojau įdomų faktą: kai 
atsirado pirmoji skalbimo mašina 
„Riga“, ją nuomojo Kavarsko uni-

versalinė parduotuvė: „Pamenu, iš-
sinuomojau, pasistačiau namuose. 
Sėdžiu prie veikiančios, skalbian-
čios mašinos ir galvoju: „Viešpatie, 
koks gyvenimas! Mašina skalbia, o 
aš sėdžiu!“ Viską buvom įpratusios 
savo rankomis nudirbti“, –  kalbėjo 
Stanislava. Kavarsko ligoninė vei-
kė iki 1995 metų. Dabar šis ištuš-
tėjęs pastatas daugiau nei 20 metų 
stovi nykus ir apleistas, nors ir yra 
savininkas - juridinis asmuo, nusi-
pirkęs šį statinį.

Pažintis su būsimuoju vyru 

Būsimasis Stanislavos vyras 
Vladas dirbo buitinių paslaugų 
kombinate. „Kavarskas tuomet ra-
jonas buvo. Susipažinom šokiuose. 
Gal metus padraugavom.  Jis jau 
dirbo, buvo siuvyklos vedėjas, siu-
vo paltus, kostiumus. Susituokėm 
1955 metais. Metrikacija buvo Ka-
varske, o paskui ėjom slapta baž-
nyčion „šliūbo“ imti (bažnytinės 
santuokos – aut. past.). Atsimenu, 
susitarėm su kunigu, jis atrakino 
bažnyčią ir sutuokė. Vienu metu 
vyr. gydytojas Šarkys labai griež-
tai stebėjo, kas bažnyčion eidavo... 
Na, o gal po dviejų savaičių vyro 
tėvai išruošė vakarienę“, – prisimi-
nimais dalijosi močiutė. 

Jaunai porai susituokus, jokių 
butų tais laikais nebuvo: „Neturė-
jom mudu kur gyvent. Pradėjo daly-
ti sklypus statyboms. Šioje gatvėje 
gal tik du namai stovėjo. Maždaug 
1956–1960 metais visi šie namai 
(rodo į savo gatvę – aut. past.) buvo 
pastatyti. Duodavo paskolą 10000 
rublių, ir buvo galima statytis. Vyro 
tėvas buvo statybininkas, tai mums 
labai daug padėjo. 1957 metais pra-
dėjo statyti šitą namą, 1958-ais jau 
apsigyvenom“, – pasakojo Stanis-

lava Sudeikienė, jau 18 metų gyve-
nanti be sutuoktinio.  

Virtuvėje stovinti ,,Singer“ siu-
vimo mašina dabar uždengta stal-
tiesėle. „Čia dar vyro. Prieš trejus 
metus pati siuvau. Nesu siuvėja, 
bet kokį užvalkaliuką pasiūti ar 
užuolaidėlę atsiūlėt reikia, tai pri-
sėsdavau. Dabar regėjimas jau 
prastas, nebematau, nieko nebesiū-
nu“, – pasakojo močiutė. 

Pagalba – socialinio 
darbuotojo padėjėjas

„Jau ne pirmi metai, kai pas 
mane lankosi padėjėja. Kai grįžau 
po akių operacijos, jau man reikėjo 
šitos paslaugos. Aš pati dabar jau 
negaliu nei į parduotuvę nueiti, nei 
į polikliniką nuvykti. Kojos neina 
ir akim jau nebematau. Labai sun-
kiai galiu ką beįskaityti, bet vis 
tiek imu į rankas laikraštį, pavar-
tau, nors pavadinimus perskaitau. 
Naujienas socialinio darbuotojo 
padėjėja man pasako. Pavyzdžiui, 
kada klebonas ateis kalėdoti mūsų 
gatvėje, irgi iš jos kasmet suži-
nau“, – apie tai, kokį svarbų darbą 
darbą dirba socialiniai darbuotojai, 
atviravo S. Sudeikienė. 

Pasak pašnekovės, padėjėja bly-
nų pakepdavo, keliuką iki malkų 
atkasdavo, kai užsnigdavo. „Greit 
ta valanda praeidavo, ypač žiemą, 
kai daugiau darbo. Vasaromis len-
gviau. Sūnus iš Kauno atvažiuoda-
vo, aplankydavo ir anūkai. Marti 
ką nors pasodindavo. Aš pati jau 
iš kiemo nebeišeinu... Vyro nebe-
turiu, kaimynų, mano draugių taip 
pat nemažai jau išėjusiųjų iš šio 
pasaulio, tušti namai liko mūsų ga-
tvėje. Kai kurias močiutes vaikai 
žiemai išsiveža pas save“, – kalbė-
jo senolė. 

Buvusios Kavarsko ligoninės pastatas stovi nykus ir apleistas... 

Stanislavos Sudeikienės nuotraukų albumas saugo prisiminimus apie vyrą Vladą. 

Retas įvykis - Kavarske gimė trynukai.

Kavarsko ligoninė 1962 metais.



  
IŠ ARTI 2020 m. rugpjūčio 25 d.

MOZAIKA

horoskopas

Teleloto. Žaidimas nr. 1272 Žaidimo data: 2020-08-23 Skaičiai: 56 09 34 49 69 08 45 54 18 61 41 39 24 13 07 05 35 44 72 11 32 70 71 01 21 10 74 30 73 37 46 65 67 53 29 
02 51 26 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 04 27 62 59 14 66 58 36 57 38 68 64 63 52 47 22 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 
7656.00€ 2 Užbraukus įstrižaines 27.00€ 340 Užbraukus eilutę 2.00€ 9110 Užbraukus keturis kampus 1.00€  36010 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0138909 Automobilis Toyota 
Yaris 006*263 Dviratis Azimut Classic 28" 0057453 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0310887 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0164234 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 0124156 Elektrinis 
paspirtukas Xiaomi 0076771 Elektrinis paspirtukas Xiaomi 003*884 Hamakas O. E. Camp 034*644 Hamakas O. E. Camp 004*434 Hamakas O. E. Camp 004*680 Hamakas O. E. 
Camp 021*614 Išmanioji apyrankė Xiaomi 037*461 Išmanioji apyrankė Xiaomi 018*429 Išmanioji apyrankė Xiaomi 017*194 Išmanioji apyrankė Xiaomi 0362396 Laiminga vieta 
prizas 89 Eur 0362419 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0365273 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0365276 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0365898 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0366870 
Laiminga vieta prizas 89 Eur 0367458 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0367620 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0367623 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0367624 Laiminga vieta prizas 89 
Eur 0367626 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0367629 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0369733 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0369831 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0372253 Laiminga 
vieta prizas 89 Eur 0373077 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0375100 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0341555 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0324797 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0326927 
Laiminga vieta prizas 89 Eur 0328167 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0328171 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0328605 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0328609 Laiminga vieta prizas 89 
Eur 0328613 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0328618 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0328622 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0330015 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0330023 Laiminga 
vieta prizas 89 Eur 0330033 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0330046 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0330075 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0330081 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0330085 
Laiminga vieta prizas 89 Eur 0330091 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0330095 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0330098 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0330237 Laiminga vieta prizas 89 
Eur 0330240 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0330242 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0330246 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0330251 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0335497 Laiminga 
vieta prizas 89 Eur 0338442 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0340754 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0341407 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0341552 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0342509 
Laiminga vieta prizas 89 Eur 0344489 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0344832 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0355202 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0355211 Laiminga vieta prizas 89 Eur 
0358047 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0358051 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0358856 Laiminga vieta prizas 89 Eur 0362392 Laiminga vieta prizas 89 Eur 024*172 Lauko kepsninė 
Mustang 026*387 Lauko kepsninė Mustang 025*805 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 018*179 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 036*190 Ledų gaminimo aparatas DE-
LIMANO 009*962 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO 033*982 Pakvietimas į TV studiją 001*244 Pakvietimas į TV studiją 015*249 Pakvietimas į TV studiją 032*652 Planšetė 
Lenovo TAB M-7 0268866 Pretendentas į VW TOUAREG 0041794 Pretendentas į VW TOUAREG 015*768 Siurblys-robotas SEVERIN 017*759 Telefonas Samsung Galaxy A20e 
013*085 Tinklinio rinkinys DUNLOP 005*412 Tinklinio rinkinys DUNLOP 012*515 Tinklinio rinkinys DUNLOP 006*114 Tinklinio rinkinys DUNLOP 002*640 Trintuvas BOSCH 
MMBM401W 024*049 Trintuvas BOSCH MMBM401W 019*379 Trintuvas BOSCH MMBM401W

AVINAS. Pirmadienį ar antra-
dienį gali nutikti kažkas tokio, kas 
pakeis jūsų planus visai savaitei. 
Savaitės viduryje gali tekti gerokai 
pasirūpinti dėl būsimosios karjeros, 
reputacijos ar įvaizdžio. Fizinė vei-
kla penktadienį ar šeštadienį būtų 
labai naudinga. Sekmadienį pasi-
stenkite nieko neteisti ir nesmerkti.

JAUTIS. Pasistenkite, kad bloga 
nuotaika ar šiaip emocijos savaitės 
pradžioje neatsilieptų darbo reika-
lams. Susierzinimas praeis, o klai-
das teks taisyti ilgai. Savaitės vidu-
ryje nesiginčykite dėl akivaizdžių 
dalykų. Penktadienis ir šeštadienis 
- labai tinkamos dienos ką nors pa-
tobulinti namų ūkyje.

DVYNIAI. Pirmosiomis savai-

tės dienomis jausitės saugiai ir už-
tikrintai. Savaitės viduryje gausite 
specialią užduotį, su kuria nesun-
kiai susidorosite. Apskritai iki pat 
savaitės pabaigos jausitės laimingas 
žmogus.

VĖŽYS. Pirmomis savaitės 
dienomis jūsų reputacija versle ar 
tarnyboje gali kiek sušlubuoti. At-
gaivą turėtumėt rasti asmeniniuose 
santykiuose. Jei sugebėsite bent 
trumpam pamiršti savo problemas 
ir atsipalaiduoti, savaitgalio viešna-
gė pas gimines bus puiki.

LIŪTAS. Tiesą sakant, šią savai-
tę vargu ar galėsite daryti bent kiek 
esmingesnės įtakos tam, kas vyks-
ta aplink jus. Nesiremkite tik savo 
paties nuojauta. Protingiausia būtų 
šiuo metu gerai išsiaiškinti padėtį ir 
klausyti protingų patarimų.

MERGELĖ. Sutriksite suvokęs, 
kad visi bando išsisukti ir nevykdyti 
ankstesnio susitarimo. Jūsų šeimy-
nykščiai tiesiog dar nesuvokia jūsų 
siekių svarbos ir būtinumo. Apskri-
tai savaitė pilna stresų ir konfliktų. 
Savaitgalį geriausiai pailsėtumėte 
vienas ar bent jau kuo mažesnėje 
kompanijoje.

SVARSTYKLĖS. Buvote įtiki-
nėjamas, kad viskas gerai, todėl to-
kia opozicija jūsų siekiams savaitės 
viduryje jums yra netikėta. Dėl to 
patirtas stresas netgi gali turėti įta-
kos jūsų sveikatos būklei. Gal jus 
paguostų žinia, kad galų gale viskas 
baigsis gerai? Bet kuriuo atveju, ne-
skubėkite vardan šventos ramybės 
aukoti savo interesų.

SKORPIONAS. Šią savaitę gali 
tekti priimti tokių sprendimų, kokių 

jums visai nesinorėtų. Jums atro-
dys, kad tik jūs vienas žinote, kaip 
protingiausia būtų pasielgti. Bet 
kokį patarimą priimsite kaip asme-
ninį įžeidimą. Tai tikrai nėra protin-
ga. Kartais visai nelauktai galima 
išgirsti visiškai naują ir vertingą 
požiūrį.

ŠAULYS. Laukia emocinga sa-
vaitė, pilna įdomios veiklos ir jaudi-
nančių pasikeitimų. Ne visi jie galų 
gale bus teigiami, ypač savaitės 
viduryje. Galimas kilimas karjeros 
laiptais. Asmeniniame gyvenime ti-
kriausiai niekas nesikeis, bet tai juk 
nėra blogai?

OŽIARAGIS. Visi malonūs da-
lykai kažkuomet baigiasi. Šią savai-
tę jums tai teks pajusti savo kailiu. 
Protingiausia šiuo metu būtų nuo-
lankiai pasiduoti likimui, nes jokia 

kova nepakeis situacijos. Jei bus la-
bai sunku, tiesiog pastaukite vilku, 
gal palengvės.

VANDENIS. Jei pirmoje savaitės 
pusėje sugebėsite pareigą suderinti 
su malonumu, nušausite du zuikius 
vienu šūviu. Trečiadienį ir ketvirta-
dienį pasistenkite nepulti į depresiją 
vien dėl to, kad kai kurie žmonės 
nesilaiko savo pažadų. Labiau pasi-
kliaukite savo jėgomis. Sekmadienį 
pasirūpinkite savo išvaizda.

ŽUVYS. Savaitė nebus palanki 
protiniam darbui. Ko besiimsite, 
viskas eisis vangiai, vėluosite 
darbus atiduoti arba privelsite 
juose klaidų. Geriausia šiuo metu 
jums būtų išvykti į komandiruo-
tę arba atsipalaiduoti sportuojant 
ar užsiimant kokia kitokia fizine 
veikla.

Brazilijos prezidentas grasino 
sumušti žurnalistą

Brazilijos prezidentas Jairas Bol-
sonaro sekmadienį grasino sumušti 
vieną žurnalistą, kai šis paklausė 
apie jo žmonos ryšius su viena įta-
riama korupcijos schema.

„Labai noriu išmalti tau snukį“, – 
pareiškė griežtai dešiniųjų pažiūrų 
prezidentas, kai šį klausimą uždavė 
dienraščio „O Globo“ žurnalistas.

Šis reporteris priklausė grupei, su-
sitikusiai su J. Bolsonaro po jo įpras-
to sekmadieninio apsilankymo Bra-
zilijos sostinės katedroje. Po savo 
šiurkštaus pareiškimo prezidentas 
ignoravo kitų žurnalistų klausimus 
ir išvyko nieko daugiau nepakomen-
tavęs.

„O Globo“ žurnalistas valstybės 
vadovo paklausė apie savaitraščio 
„Crusoe“ straipsnį, kuriame pirmoji 
šalies ponia Michelle Bolsonaro sie-
jama su buvusiu policijos pareigūnu 
Fabricio Queirozu, prezidento drau-
gu. F. Queirozas anksčiau taip pat 
buvo pirmosios poros sūnaus Flavio 
Bolsonaro, dabar tapusio senatoriu-
mi, patarėjas.

Dėl F. Queirozo ir Flavio Bolso-
naro yra pradėtas tyrimas įtariant, 
kad buvo grobstomos valstybės tar-
nautojų atlyginimams skirtos lėšos, 
kai jaunesnysis Bolsonaro buvo Rio 
de Žaneiro valstijos įstatymų leidė-
jas. Manoma, kad tai vyko dar prieš 
J. Bolsonaro atėjimo į valdžią 2019 
metų sausį.

Kaip rašo savaitraštis, F. Quei-

rozas 2011–2016 metais pavogtas 
lėšas nukreipdavo į Michelle Bolso-
naro banko sąskaitą.

Pirmoji ponia šiuo klausimu nieko 
nėra komentavusi.

Tuojau po prezidento įsiūčio pro-
veržio „O Globo“ paskelbė pareiš-
kimą, smerkiantį „agresiją... prieš 
mūsų laikraščio žurnalistą, profesio-
naliai vykdžiusį savo darbą“.

Toks bauginimas „rodo, kad Jai-
ras Bolsonaro nepripažįsta, kad 
valstybės tarnautojo pareiga... – būti 
atskaitingam visuomenei“, pridūrė 
„O Globo“.

S. Skvernelis už nuopelnus 
užtikrinant visuomenės 
saugumą A. Verygai 
padovanojo ginklą

Premjeras Saulius Skvernelis už 
nuopelnus užtikrinant visuomenės 
saugumą sveikatos apsaugos minis-
trui Aurelijui Verygai padovanojo 
ginklą.

„Labai gera dovana, labai džiau-
giuosi“, – BNS sakė sveikatos ap-
saugos ministras.

Austriškas pistoletas „Glock 17“ 
jam padovanotas liepos 2 dienos po-
tvarkiu.

A. Veryga teigė ginklą naudosian-
tis šaulio tarnyboje. 

„Ne pirmas ginklas, turėjau ir 
anksčiau, bet jis netikęs buvo tarny-
bai. Tas, kurį gavau, yra toks, kokį 
naudoja šauliai“, – teigė A. Veryga.

Jis pridūrė turintis leidimą ginklui 
laikyti.

Nemuno deltoje iškils 
apžvalgos bokštas „Burė“

Nemuno deltos regioniniame par-
ke, Uostadvaryje, iki 2022 metų vi-
durio planuojama pastatyti  30 metrų 
aukščio apžvalgos bokštą „Burė“. 

Valstybinė saugomų teritorijų tar-
nyba ieško, kas pastatys bokštą.

Tarnybos atstovė Diana Rakaus-
kaitė sako, jog apžvalgos bokštas 
lankytojams suteiks unikalią gali-
mybę susipažinti net su kelias ypa-
tingais kraštovaizdžiais, gamtos 
vertybėmis šiame bei Kuršių nerijos 
nacionaliniame parke.

„Nuo apžvalgos bokšto matysis 
dalis Rusnės salos, Nemuno atšaka 
Atmata, Krokų lanka, Ventės ragas, 
Kuršių marių platybės ir Kuršių ne-
rijos juosta su puikiai matomomis 
kopomis“, – BNS teigė D. Rakaus-
kaitė.  

Anot jos, numatoma, kad apžval-
gos bokštą statybos prasidės 2021 
metų pradžioje ir truks iki 2022 metų 
vidurio: „Darbų tempai priklausys ir 
nuo ypatingų Nemuno deltos regio-
ninio parko gamtinių sąlygų: potvy-
nių, vandens lygio svyravimų.“

Kiek kainuos bokšto statyba, D. 
Rakauskaitė nekomentavo.

Londone užstrigo ... legendinis 
Tauerio tiltas

Legendiniam Londono Tauerio 
tiltui šeštadienį kilo „techninių pro-
blemų“: laivui praplaukti pakeltas 
tiltas ... nebegalėjo vėl nusileisti.

Dėl to rajone aplink tiltą susidarė 
transporto spūsčių, nes tiltas kelias 
valandas popiet ir vakare buvo užda-
rytas eismui.

„Tiltas šią popietę patyrė techni-
nių problemų ir tam tikrą laiką buvo 

užstrigęs pakeltoje pozicijoje“, – 
buvo pranešta Tauerio tilto tviterio 
paskyroje.

1886–1894 pastatytas tiltas yra 
pakeliamas maždaug 800 kartų per 
metus. Šeštadienį jis turėjo būti pa-
keltas, kad praplauktų istorinė buri-
nė barža „Sailing Barge Will“.

Policija pranešė, jog tiltas buvo 
uždarytas maždaug 17 val. (19 val. 
Lietuvos laiku). Po daugiau nei va-
landos tiltu buvo atnaujintas pėsčiųjų 
eismas, tačiau automobiliams tiltas 
buvo uždarytas dar kelias valandas.

Pietų Afrikoje mirė 116-etis – 
„neoficialiai“ seniausias 
planetos vyras 
Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) 

mirė 116-erių vyras, laikytas vienu 
seniausių žmonių pasaulyje, pranešė 
velionio šeima.  

1904 m. gegužės 8 d. gimęs Fre-
die Blomas naujienų agentūrai AFP 
šiemet sakė „taip ilgai gyvenantis iš 
Dievo malonės“. 

Guinnesso pasaulio rekordų kny-
goje seniausiu pasaulyje gyvenančiu 
vyru laikomas 112 metų britas Bobas 
Weightonas, tačiau PAR žiniasklaida 
F. Blomą yra pavadinusi „neoficia-
liai“ seniausiu pasaulio vyru.

F. Blomas, tuomet dar paauglys, 
išgyveno per 1918-ųjų ispaniško-
jo gripo pandemiją, nusinešusią jo 
šeimos narių gyvybes. Su žmona 
Jeanette vyras išgyveno 46 metus ir 
padėjo užauginti jos tris vaikus. Šie 
susilaukė penkių vaikų. 

„Prieš dvi savaites opa (senelis) 
dar skaldė malkas“, – AFP sakė šei-
mos atstovas Andre Naidoo. 

F. Blomas gimė Adelaidės mies-
telyje, esančiame netoli Didžiojo 
Žiemos kalnagūbrio Pietų Afrikos 
Rytų Kyšulio provincijoje. Mirė jis 

Keuptaune.  
Anot  A. Naidoo, senolio mirtis 

nesusijusi su koronaviruso pande-
mija. „Tai normali, natūrali mirtis“, 
– sakė jis.

Čilė skyrė rekordinę baudą 
Norvegijos lašišų augintojams

Čilės aplinkos apsaugos tarnyba 
penktadienį pranešė skyrusi rekor-
dinę 5,3 mlrd. pesų (5,6 mln. eurų) 
baudą Norvegijos lašišų augintojų 
įmonei dėl 2018 metais įvykusio 
incidento, kai iš jos fermos ištrūko 
690 tūkst. žuvų, gausiai šertų antibi-
otikais.  

Tai didžiausia bauda, kada nors 
skirta už aplinkosaugos pažeidimą 
šioje Pietų Amerikos šalyje.

Norvegijos bendrovė „Mowi“, 
kuri anksčiau vadinosi „Marine 
Harvest“, nubausta už „nepataisomą 
žalą aplinkai dėl masinio lašišų iš-
trūkimo“ iš Punta Redondos fermos, 
esančios Lagoso regione, maždaug 
už 1 000 kmį pietus nuo sostinės 
Santjago. 

Dar 2,7 mln. pesų (3 tūkst. eurų) 
bendrovė turės sumokėti už tai, kad 
„neturėjo tinkamos įrangos kritu-
sioms žuvims sunaikinti“. 

Lašišos, kurioms buvo duodama 
žmonėms netinkamų vartoti antibio-
tikų, ištrūko iš narvų per audrą. 

Lašišų ištrūkimas kelia pavojų 
aplinkai, nes šios invazinės plėšrio-
sios žuvys gali sumažinti endeminių 
žuvų rūšių skaičių regione ir pakeisti 
jūrų buveines, pareiškė tarnyba.

Anot jos, dėl galimybės perduoti 
patogenus ir ligas ištrūkusios lašišos 
taip pat kelia pavojų laukinei faunai 
ir kituose ūkiuose auginamoms laši-
šoms.  

-BNS
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siūlo darbą

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

parduodaįvairūs

Parduodamas žemės - miško 
sklypas Anykščių r., Andrio-
niškio sen.. Žemės - 3,9514 
ha, miško - 0,8471 ha. Viso - 
4,8128 ha. Kaina - 3 600 Eur 
už 1 ha. Sklypas yra miškų 
apsuptyje, tačiau elektros įva-
das valdoje, kelias šalia, upė 
Šventoji už 400 m. Tinkamas 
sodybos formavimui. 

Tel.: (8-687) 70323, 
(8-614) 93300.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217. 

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Bet kokios būklės mišką, gali būti 
malkinis. Atlieka sanitarinius valy-
mus, tvarko vėjovartas.

Tel. (8-604) 12810.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-629) 10247.

Superkame kArves, 
bulius ir telyčias 

„krekeNAvOs 
AGrOFIrMOs“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų di-
dinimas, galvutės mūrijimas, 
skardinimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.
Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, 
(8-652) 37118.

Įvairių automobilių 
supirkimas.

Sunaikinimo pažymėjimai 
1000 Eur paramai gauti.

Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiimame.

Tel. (8-646) 17715.

Reikalingas 
ekskavatorininkas. 

Tel. (8-698) 46745.

R e i k a l i n g i 
E - k a t e g o r i j o s 
v a i r u o t o j a i .
Tel. (8-686) 23411.

buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai.

Tel.(8-656) 24531.

Priima statybines atliekas 
„Gruzą”. Anykščiai, Karalienės 
Mortos g. 7 (Šeiminiškėliai). 
Reikalingas kiekis apie 150 kubų.

Tel. (8-687) 18377.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS 
RUGPJŪČIO 27 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais 10 vnt.-1 Eur. 
Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. 
Tel. (8-608) 69189.   
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50,  Anykščiai 16:00 
turgus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis 
16:20, Kavarskas 16:30, Svirnai 16:40.

kuras

Lapuočių malkas, turi sauses-
nių. Veža įvairiais kiekiais.

Tel. (8-648) 84052.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Įvairias malkas kaladėmis, skal-
dytas, 3 m ilgio. Turi sausesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

Sausas medienos atraižas pa-
kais ir supjautas, pjuvenas, žvy-
rą.

Tel. (8-609) 91007.

Gyvuliai

Agentas Algirdas – veršelius. 
Moka 6 - 21 proc. Atsiskaito 
iš karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

kita

Naudotus surenkamus metali-
nius garažus įvairių išmatavimų. 
Kaina  nuo 350 Eur.

Tel. (8-687) 73343.

Tel. (8-686) 33036.

Mobilus kondicionierių pildymas.  
Sunkvežimių, ŽŪ technikos pati-
kra. Atvyksta į vietą. 

Tel.(8-630) 01033.

Kerpa, formuoja gyvatvores, de-
koratyvinius augalus, pjauna pa-
vojingai augančius medžius.

 Tel. (8-644) 41260.
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anekdotas

oras

+14

+20

mėnulis
Rugpjūčio 25 d. - jaunatis, 

rugpjūčio 26 - 28 d. - priešpilnis.

Kazimieras, Zefirinas, Gailius, 
Algintė, Aleksandras, Gailutis.

Juozapas, Liudvikas, Patricija, 
Mangailas, Mangailė, Liucilė, 
Liudas.

šiandien

rugpjūčio 26 d.

vardadieniai

rugpjūčio 27 d.
Monika, Tolvydas, Aušrinė, 
Cezarijus.

rugpjūčio 28 d.

Augustina, Tarvilas, Steigvilė.

Susirinkusi šeima tariasi, kur 
praleisti atostogas. Sūnus ir sako:

- Aš su didžiausiu malonumu 
vykčiau ten, kur seniai nesu bu-
vęs.

- Puiku, - pastebi tėvas, - še kele-
tą eurų ir eik į kirpyklą!

***
- Panele, eime su manimi į pirtį, 

išsimaudysime...
- Neisiu! Aš ne tokia!
- Ne tokia? Jūs ką nesiprausia-

te?!

***
Teisėjas:
- Kaltinamoji, jūs neneigiate, 

kad per futbolo rungtynes sumušė-
te savo vyrą?

- Žinoma, kad ne. Juk jis pats 
prašė. Vis šaukė: „Mušk, mušk pa-
galiau!“

***
– Ką tokia šauni mergina, kaip 

jūs, veikia tokioje baisioje skylėje, 
kaip ši?

– Kažkoks šmikis neuždengė 
kanalizacijos šulinio...

***
Besilaukianti moteris guodžiasi 

draugei:
- Įsivaizduoji, šiandien ryte su-

daužiau lėkštę. Bijau, kad tai ne-
būtų blogas ženklas ir nepakenktų 
būsimam kūdikiui.

- Baik tuos prietarus! Kai mano 
mama manęs laukėsi, ji sudaužė 
patefono plokštelę. Ir kaip matai, 
su manimi nieko neatsitiko, nieko 
neatsitiko, nieko neatsitiko, nieko 
neatsitiko...

***
- Aš taip noriu ėsti!
- Laurute, mergaitės ne ėda, o 

valgo.
- Valgyti aš norėjau aštuonias 

valandas prieš tai, o dabar noriu 
ėsti.

Gelbės ,,Siauruko“ tiltą

(Atkelta iš 1 psl.)

Tikisi gauti finansavimą

Apie VšĮ ,,Aukšatitijos siau-
rasis geležinkelis“ priklausančio 
tilto gelbėjimą kalbėjomės su šios 
įstaigos direktoriumi Mindaugu 
Jucevičiumi. Pasirodo, kad kaip 
tik šiuo metu Lietuvos kultūros pa-
veldo departamentui teikiamas til-
to tvarkymo projektas, kurio vertė 
apie 0,5 mln. eurų. Direktorius ti-
kisi, jog finansavimas bus skirtas ir 
istorinio tilto vaizdas nebepiktins 
anykštėnų.

VšĮ ,,Aukšatitijos siaurasis gele-
žinkelis“ yra parengęs ir branges-
nį, milijono eurų vertės projektą. 
Jis apima ir geležinkelio tilto pri-
taikymą pėstiesiams. Tačiau Lietu-
vos kultūros paveldo departamen-
tas šios projekto dalies neketina 
finansuoti, todėl teikiamas supa-
prastintas projektas.  

Paklaustas, ar siaurojo geležinke-
lio tiltas yra saugus, M.Jucevičius 
sakė, kad 2011 metais buvo atlikta 
jo ekspertizė, kuria remiantis lei-
džiama tiltu važiuoti traukiniams. 
Traukinukai tiltą įveikia judėdami 
vos 5 km/h greičiu. 

VšĮ ,,Aukšatitijos siaurasis gele-
žinkelis“ direktorius M.Jucevičius 
kalbėjo, jog tarybiniais metais 
buvę siaurųjų geležinkelių ši-
lumvežių, kurie be sąstato galėjo 
pasiekti ir 70 km/h greitį. Dabar 
eksplotuojami šilumvežiai gali įsi-
bėgėti iki 45 km/h, tačiau dėl kliū-
čių ir posūkių jie važiuoja lėčiau. 

Pasak VšĮ ,,Aukšatitijos siaurasis 
geležinkelis“ direktoriaus, Šven-
tosios tiltu, jei jis būtų ir idealios 
būklės, traukinukai vis tiek judėtų 
labai lėtai, nes iš abiejų tilto pusių 
yra kliūtis - vienoje pusėje geležin-
kelio stotis, kitoje - pervaža.

Tiltas statytas tarpukariu

Anykščių siaurojo geležinkelio 
ruožas buvo jungtis tarp plačių-
jų Utenos ir Panevėžio traukinių 
vėžių. Siaurukas iš Panevežio pro 
Rubikius riedėjo iki Utenos. Juo 
buvo gabenami ir ypač  sunkūs 
kroviniai - plytos, kvarcinis smėlis 
ir kiti kroviniai.

Pirmasis geležinkelio tiltas per 
Šventąją pastatytas XIX amžiaus 
pabaigoje, kai pradėta eksploatuoti 
geležinkelio linija. Dabartinis me-
talinių konstrukcijų tiltas pastaty-
tas tarpukariu, 1937 metais. 

VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ įkurta po to, kai 1999 
metais nutrauktas reguliarus eis-
mas siauruoju geležinkeliu ir jis 
atskirtas nuo valstybinės įmonės 
,,Lietuvos geležinkeliai“. 

Jau dvidešimt metų ,,Siauru-
kas“ naudojamas  pramogoms 
- juo turistai važiuoja užsako-
maisiais reisais.  O šiltuoju metų 
laiku, savaitgaliais, traukinukas 
turi ir maršrutinius reisus Anykš-
čiai-Rubikiai-Anykščiai.  Eksplo-
atuojamas 68 kilometrų ruožas 
Panevežys- Anykščiai- Rubikiai. 
Mūsiškis siaurojo geležinkelio 
ruožas ilgiausias eksploatuojamas 

tokio pobūdžio geležinkelių kelio 
ruožas Europoje.

Šiame ruože yra keli kelių metrų 
ilgio tilteliai bei viadukas per pla-
tųjį geležinkelį Panevėžio mieste. 
Taigi, tiltas per Šventąją Anykš-
čiuose yra vienintelis išlikęs dide-
lis siaurojo geležinkelio tiltas, per 
kurį dar važiuoja traukinukas. 

Priimti nauji dalininkai

Nuo liepos mėnesio VšĮ ,,Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ po 
ilgo ,,tampymosi“ gavo du naujus 
dalininkus - Panevežio miesto ir 
Panevežio rajono savivaldybes. 
Tarp dalininkų liko ir ankstesnieji 

,,Siauruko“ valdytojai - Lietuvos 
susisiekimo minsterija bei Anykš-
čių rajono savivaldybė.

Būtent mūsų rajono savivaldybė 
prieš keletą metų vetavo naujų da-
lininkų priėmimą, bet pati nesiėmė 
iniciatyvos teikti rimtesnę finansi-
nę paramą šiai įstaigai.

Iki šiol VšĮ ,,Aukštaitijos siau-
rasis geležinkelis“ gyvena iš Su-
sisiekimo ministerijos ir pačios įs-
taigos uždirbtų lėšų. Tiesa, įstaigos 
direktorisu M.Jucevičius sakė, kad 
Anykščių rajono savivaldybė kone 
kasmet finansiškai prisideda prie 
konkrečių projektų.

VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“  dirba apie 20 žmonių. 

Siaurojo geležinkelio tiltas per Šventąją Anykščiuose gąsdina 
anykštėnus.

Šiltuoju metų laiku maršrutiniai traukinukai važiuoja nuo Anykščių iki Rubikių ir atgal. Beje, yra ir visai trumpas maršrutas - nuo 
stoties iki Anykščių menų inkubatoriaus. 

Kroviniai per Anykščių geležinkelio stotį keliavo 100 metų.

VšĮ ,,Aukšatitijos siaurasis geležinkelis“ direktorius Mindaugas 
Jucevičius tikisi, jog tilto tvarkymui pavyks gauti lėšų.


